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Notulen VG 2021-06-30
Locatie:
Datum:
Aanwezig:
Afwezig:

OBS Harlekijn, Ganzerikstraat 1, 5925 BJ Venlo-Blerick
30 juni 2021, tijd 20.00 - 22.00 u.
Thea, Denise, Limda, Kelly, Bjorn, Randolf en Bjorn
Roel, Kim

1. Opening: (indien nodig toelichting agenda)
 De voorzitter heet iedereen van harte welkom. Fijn om weer eens fysiek bij elkaar te
komen.
2. Mededelingen:
 De agenda is kort vandaag. De voorzitter heeft contact gehad met de DB aangaande de
rol van de GMR bij de vorming van een IKC. Daarbij speelt de GMR geen enkele rol. Alleen
de MR van (in dit geval) de Toermalijn kan er iets over zeggen. In de toekomst worden
wellicht meer scholen van Akkoord! omgevormd tot een IKC. Alleen de desbetreffende
MR van die school kan daar iets van vinden.
3. Bestuur: (Roel is afwezig)
 Leraar L 11 binnen Akkoord! (GMR heeft adviesrecht)
Akkoord! kent twee leraren L11. (wordt KC => kwaliteitscoördinator)
a. De L11-leraar die een voorbeeldfunctie verricht en op pedagogisch en didactisch vlak,
andere, ook ervaren leraren en de schoolleiding adviseert over korte en lange termijn.
Deze leraar ontwikkelt geen beleid. (=> KC OO kwaliteitscoördinator onderwijs
ontwikkeling)
b. De L11-leraar die een rol speelt in het ontwikkelen, implementeren en (laten)
uitvoeren van (nieuw) beleid. (=> KC PO kwaliteitscoördinator Passend Onderwijs)
Op termijn zal de L11-leraar zoals beschreven onder a niet meer aanwezig zijn bij
Akkoord!.
De GMR geeft een positief advies af met betrekking tot het wijzigen van het beleid
aangaande de L11-leraar. De notulist zorgt voor advies naar de DB.
 Instemmingsverzoek periodieke verhoging
Ongeveer de helft van de (eenmalige) NPO gelden worden ingezet in een extra poule van
3 (wellicht 5) medewerkers. Deze drie medewerkers zijn vanaf 1 juni 2021 in die functie
benoemd. De andere medewerkers, die zijn aangenomen op basis van de NPO gelden,
worden benoemd per 1 augustus 2021. De DB heeft na vragen van de GMR nog
aanvullende informatie gegeven n.a.v. deze benoemingen. Akkoord! is bezig met een het
opzetten van een nieuwe gesprekscyclus met daarin een geïntegreerd
beoordelingsbeleid.
De PGMR stemt daarna in met het toepassen van de bepaling uit de cao van 2018-2019,
totdat er in het komende schooljaar een nieuwe gesprekscyclus met een geïntegreerd
beoordelingsbeleid is ontwikkeld. De notulist zorgt voor de instemming naar de DB.
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4. GMR:
 Activiteitenplan GMR 2021-2022
Pascal Willemsen neemt vanaf het schooljaar 2021-2022 namens het personeel zitting in
de GMR. Bij de ouders is er nog een vacature. In het nieuwe schooljaar zorgt de voorzitter
van de GMR voor een oproep naar de directeuren van Akkoord! Het Activiteitenplan 20212022 is vastgesteld per 30 juni 2021.
 Planning vergaderingen GMR schooljaar 2021-2022
(De 1e vergadering is 29092021. Voor de andere data: zie Activiteitenplan 2021-2022)
De voorzitter van de GMR stelt samen met de DB de agenda op voor die vergadering.
Het eerste agendapunt is het kiezen van een voorzitter en/of vicevoorzitter. Randolf stopt
aan het einde van het schooljaar 2021-2022.
 OPR/SWV
Inmiddels is gestart met een groep kinderen, die in aanmerking komen voor de
kwalificatie dubbel bijzonder. De start had vertraging opgelopen door het (lang) zoeken
naar een specialist. Er is gestart met ongeveer 20 kinderen. Praktijkschool Velddijk is
inmiddels gestart met een afdeling VMBO. In het schooljaar 2021-2022 wordt ook gestart
met een afdeling HAVO/VWO. Het jaarverslag van het SWV en de begroting zijn
besproken tijdens de laatste bijeenkomst van de OPR. Denise stuurt de begroting en het
jaarverslag door naar de GMR. De begroting wordt in de toekomst meer verfijnd, zodat
duidelijk wordt waar de gelden precies naar toe gaan. Het is aan de GMR hier ook op toe
te zien en indien nodig vragen te stellen binnen de eigen stichting. De OPR PO wil graag
in contact komen met OPR VO om tot meer samenwerking te komen.
 Invulling externe notulist
Er was een kandidaat. Deze Is echter om financiële redenen afgehaakt. De leden GMR
gaan op zoek naar een externe notulist/Zzp’er.
 Terugblik bijeenkomst GMR-TB
Het was goed om op deze manier kennis te maken met elkaar. De GMR en het TB hebben
immers een gezamenlijk belang. Het is dan ook zinvol om elkaar minimaal 1x per jaar te
ontmoeten. Leden van de GMR vonden het verrassend om ook zonder agenda een zeer
zinvolle bijeenkomst te hebben.
5. Actielijst (zie Google Drive):

6. Rondvraag:
 De voorzitter van de GMR gaat op zoek naar een locatie voor een etentje. De datum
hiervan is vrijdag 17 september 2021, 19.00 u.
7. Sluiting:


